
Seminaret ble åpnet av elevene i 2.klasse på danselinja på Trondheim 
Katedralskole med koreografi av Elke Selnes , deretter var det hilsen 
fra forbundsleder Eli Gunhild By (via video) og fylkesleder Knut Jørgen 
H. Rotabakk, NSF Sør-Trøndelag.

Eli Gunhild By kunne med glede fortelle at BSF er den faggruppen 
i NSF som vokser mest, og mente at det skyldes et tydelig fokus 
på – og utvikling av barnesykepleiers rolle.  Videre påpekte hun at 
samfunnsutviklingen har ført til at barn oftere vil få behov for syke-
pleie i hjemmet. For at barn og foreldre skal føle seg trygge trengs 
det mer kompetanse i kommunene om barns spesielle behov. BSF 
er en viktig samarbeidspartner og premissleverandør med hensyn 
til kompetanseoppbygning.

Knut Jørgen H. Rotabakk fremhevet viktigheten av høy faglig standard 
på avdelinger som behandler barn, samtidig som samhandlings-
reformen har medført at behovet for barnesykepleiere øker i  
kommunene. NSF Sør-Trøndelag jobber aktivt for å opprettholde ut-
danningstilbudet i fylket. For å sikre høy kompetanse er det viktig at 
ledere bevisstgjøres viktigheten av kompetanseutvikling. Rotebakk 
sluttet av med å gratulere med et flott program.

Tradisjonen tro bestod årets program av både felles presentasjoner 
og parallellsesjoner med fokus på nyfødte og barn/ungdom.

 «Smittet av vold – om hvordan arbeidet med smerte og lidelse 
påvirker hjelperen» ved Per Isdahl, psykologspesialist var første  
felles presentasjon. Isdahl var i sitt innlegg opptatt av det daglige, 
det som treffer oss hver dag. «Når dråpen faller dag etter dag, danner 
den etter hvert spor». I sitt innlegg hadde han flere tankevekkende 
refleksjoner rundt spørsmål om påvirkninger på jobben og hva 
jobben kan gjøre med oss. Vi er i risiko for å bli preget, endret og i 
ytterste forstand syke av jobben, var et av utsagnene til Per Isdahl. 
På bakgrunn av utsagnet reflekterte han rundt hvordan press fra 
jobben gradvis kan endre vår oppfattelse av musikk, litteratur,  
underholdning, film mm. Mye press over tid kan føre til at vi velger 
enklere og lettere sjangere og at vi får en dragning mot ensom-
heten. Denne endringen ble illustrert med både bilder og musikk, 
og flere av tilhørerne kjente seg igjen i tendensene.

Isdahl stilte også spørsmål til på hvilken måte utdanningene  
forbereder oss på hvordan arbeidet kan virke inn på oss, og hva 

man selv kan gjøre med dette. Isdahl fremhevet at hver enkelt av 
oss har et ansvar for oss selv, både for å si fra når noe butter på og 
for å vise egenomsorg. Vi har samtidig et ansvar for hverandre, da 
vi er avhengige av gruppen vi jobber sammen med. For ytterligere 
utdypning av temaet og hva den enkelte selv kan gjøre anbefales 
boken «Rørt, rammet og rystet» av Susanne bang. Presentasjonen til 
Per Isdahl er lagt ut på hjemmesiden til BSF. Utrolig bra innlegg, var 
noen av tilbakemeldingene på Isdahls innlegg.

«Omsorg og samspill på en sykehusavdeling. Hva kjennetegner 
omsorgssvikt og hvordan kan sykdom og innleggelse prege 
samspillet mellom foreldre og barn» ved nevropsykolog Anne 
Brandt var neste felles presentasjon. Presentasjonen var delt i to 
temaer; hva vil det si å ha et barn innlagt og hva kan helsepersonell 
gjøre når samspill svikter.  Brandt var tydelig på at når et barn er 
innlagt er hele familie berørt. Hun ga i sitt innlegg eksempler på 
hvordan sykdom og innleggelse ved alvorlige ulykker eller kritisk 
sykdom virker inn på barnet og foreldrene samt familiesamspillet. 
Hun kom med konkrete eksempler på hvordan helsepersonell best 
kan bistå familien. Andre delen av Brandts innlegg dreide seg om 
eksempler på svært uheldige samhandlinger mellom barn og  
omsorgsperson og mistanke om omsorgssvikt. Til å illustrere hvor 
fort barn reagerer på manglende stimuli fikk tilhørerne se filmen: 
«The still face experiment» fra YouTube.

I andre delen av presentasjon var Brandt opptatt av veien fra  
bekymring til handling, ved mistanke om omsorgssvikt. Hun under-
streket bl.a. viktigheten av å tørre å tenke tanken for deretter å tørre 
å se og høre tegn på omsorgssvikt. Som helsepersonell må vår 
lojalitet alltid være hos barnet.

De siste to timene tirsdag og første delen av onsdag var viet parallell-
sesjoner med interessante innlegg, hvor deltakeren måtte velge 
mellom nyfødt og større barn/ungdom. Nyfødtsesjonen tirsdag 
spendt vidt fra hudkontakt ved prematurfødsel til tidlig hjemreise 
etter prematur fødsel og behov for kulturell kompetanse.

«Hud-mot hud på morsbryst rett etter fødselen for premature 
som er født i uke 28-32» ved Laila Kristoffersen, intensivsykepleier 
og stipendiat. Kristoffersen presenterte et spennende randomisert 
forskningsprosjekt for å sammenligne hud mot hud kontakt med 
standard behandling i forbindelse med prematur fødsel. Metoden 
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som ble presentert fremstår som grundig med detaljert sjekkliste 
og flytdiagram for deltakelse, filming av barna i kuvøsen, spørre-
skjema undersøkelse – og fokusgruppeintervju av mødre. Prosjektet 
er en del av Kristoffersens doktorgradsprosjekt og vi kan se frem til 
at de endelige resultatene blir publisert internasjonalt.

«Nyfødt intensiv Ambulerende Sykepleie Tjeneste (NASTI) 
Hvordan opplever mødre tidlig hjemreise med sitt premature 
barn?» ved Grete Rønning, psykiatrisk sykepleier og helsesøster. 
NASTI startet som et prosjekt ved nyfødt intensiv, St. Olavs hospital 
for tre år side og er nå etablert som et fast tilbud. Tilbudet går ut 
på å gi ekstra oppfølgning i hjemmet til mødre med barn som har 
sonde og får spisetrening. Tilbakemelding fra mødre som har  
mottatt tilbudet går ut på, at det å komme hjem og oppleve kontroll 
og mestring over egen hverdag var veldig viktig, selv om de var 
slitne første tiden hjemme. Å komme hjem hadde også stor 
betydning for å lykkes med amming.

«Sykepleiere trenger flerkulturell kompetanse» ved Oddbjørg 
Kiplesund, sykepleier MA, avsluttet tirsdagens sesjon. Innlegget 
ble begrunnet med at familier med innvandrerbakgrunn utgjør 
en vesentlig del av innleggelsene ved nyfødt intensivavdeling, St. 
Olavs Hospital. Dette var også bakgrunn for et forskningsprosjekt, 
som hadde til hensikt å belyse mødres opplevelser knyttet til inn-
leggelse, trygghet, relasjon til sykepleier, medbestemmelse og 
kommunikasjon. Funn fra studien viser at kommunikasjon med 
helsepersonell oppleves som mangelfull. Annen kulturell bakgrunn 
utfordret mor i møtet med norsk sykehuskultur og fars rolle er av 
avgjørende betydning for hvordan mor har det.

Onsdag var fokus for nyfødt sesjonen truende prematur fødsel, 
prematures pustearbeid og hypotermi.  Sesjonen startet med  
«Predikasjon og behandling av truende preterm fødsel» ved 
Kjell Åsmund Salvesen, fagdirektør og professor. Deretter ble en 
randomisert crossover pilotstudie om kort og langtidseffektene  
ved bruk av High Flow Nasal Cannula presentert. Tittelen på  
presentasjonen var: «Premature barns pustearbeid ved High 

Flow Cannula versus Nasal Continous Positive Airway  
pressure” ved Hilde Brenne, intensivsykepleier.

Nyfødtsesjonen ble avsluttet med “Helkroppshypotermi etter  
fødselsasfyksi” ved Ragnhild Støen, seksjonsoverlege. Nyfødte 
som overlever fødselsasfyksi har stor risiko for å få alvorlig hjerne-
skade.  På begynnelsen av dette årtusen viste forsøk at moderat 
nedkjøling i 72 timer til en kjernetemperatur på 33-34 grader ga en  
signifikant reduksjon i alvorlig hjerneskade og dødsfall etter fødsels-
asfyksi. Siden 2010 har nedkjøling vært en del av de internasjonale 
retningslinjene for standardbehandling ved fødselsasfyksi i vestlige 
land. Gjennom presentasjonen ble det vist til utfordringer knyttet til 
utvelgelse av pasienter som kan ha glede av behandlingene, mulige 
kontraindikasjoner og hvilke sykehus som skal tilby behandlingen. 

Barn/ungdomssesjonen tok for seg temaene kronisk utmattelse, 
hjernerystelse, respirasjonsstøtte på intensivavdeling, standardiserte 
pasientforløp og Triage. Først ute var Torstein Rø, seksjonsoverlege 
og Bodil Sofie Vestvik, kontaktsykepleier for barn og ungdom med 
sammensatte lidelser, med temaet «Kronisk utmattelse. Diagnose 
og behandling.» Bø og Vestvik ga deltakerne innblikk i hvordan 
teamet ved St. Olavs Hospital behandler henvisninger på barn/unge 
med kronisk utmattelse. Videre ble utrednings- og oppfølgings-
tilbudet til barn og unge med stort funksjonstap og - skolefravær 
beskrevet. Oppfølgingstilbudet er bredt sammensatt og inkluderer 
ulike faggruppen fra spesialisthelsetjenesten, primærhelsetjenesten, 
skole, familien og ikke minst barnet eller ungdommen. De avsluttet 
sitt innlegg med å dele noen av de utfordringene de har opplevd i 
møtet med pasientgruppen.

«Pust og pes i Barneintensivverdenen» var tittelen på intensiv-
sykepleier Randi Salvesen’s innlegg. Innlegget startet med en kort 
presentasjon av avdelingen. Deretter ble praktisk gjennomføring av 
ulike former for respirasjonsstøttende behandling presenter med 
gode illustrasjoner via PowerPoint. Det ble opplyst at disse blir til-
gjengelig via hjemmesiden til BSF. Samtidig med presentasjonen av 
behandlingen ble viktigheten av å balansere så barnets behov for 
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aktivitet og hvile blir møtt. I presentasjonen ble noen av de etiske 
utfordringene ved respiratorbehandling til barn med kronisk hyop-
ventilasjons syndrom belyst. Det er viktig å stille spørsmål til om 
behandlingene er til barnets best og hvem som skal vurdere hva 
som er god livskvalitet. Pårørende arbeid er viktig i forbindelse med 
respirasjonsstøttende behandling og personalet bruker tilnærmet 
likeså mye tid på pårørende som på pasientene.

«Standardiserte pasientforløp. Hvorfor er det viktig for syke-
pleie til barn og ungdom» ved Kirsten Aune Walther. Pasientan-
tallet ved norske sykehus øker, det samme gjør kompleksiteten i 
utredning og behandling. I tillegg øker mengden av ny kunnskap 
og behandlingsmetoder. For å sikre kunnskapsnivået og forutsig-
barheten i behandlingen er det ved Helse Midt-Norge og St. Olavs 
Hospital satset bredt på standardiserte pasientforløp. Pasientforløp 
med behov for tverrfaglig samarbeid internt og eksternt har fått 
størst fokus ved utarbeidelse av standardisert forløp for barn og 
unge. Sykepleiere er viktige premissleverandører i utarbeidelsen av  
kunnskapsbaserte prosedyrer og retningslinjer som inngår i 
pasientforløpene. Det ble presisert at «Implementeringsagenter»  
er viktige ved innføring av standardiserte pasientforløp. Alle stand-
ardiserte pasientforløp er tilgjengelig via hjemmesidene til St. Olavs 
Hospital under BUK.

«Triage – lege umiddelbart eller kan barn og ungdom vente?  
Erfaring og forskning på systematisk hastegradsvurdering» 
ved Hege Forsberg, barnesykepleier og Brita Henning, Barne- og 
undervisningssykepleier. Triage er et prioriteringssystem for å kart-
legge pasienters medisinske behov. I dette innlegget ble RETTS-p 
presenter. RETTS er et triagesystem som er utviklet ved Sahlgrenska 
Universitets-sjukehus i Sverige. RETTS-p er utarbeidet for barne- 
pasientert med referanseområder for barn i ulike aldre. RETTS-p  
består av fem ulike hastegradsnivå: rød = umiddelbar legevurdering, 
oransje = legevurdering i løpet av 20 minutter, gul = pasienten 
kan vente inntil 120 minutter, grønn = ventetid inntil 240 minutter 
og blå = ingen hast. Pasientmottak Barn ved St. Olavs Hospital har 
oversatt RETTS-p til norsk og gjennomført en reliabilitetsstudie av 

oversettelsen. Siden desember 2012 har RETTS-p blitt brukt på alle 
mottak av barn ved Pasientmottak Barn, St. Olavs Hospital. Hensikten 
med innføringene er bl.a. å øke den medisinske sikkerheten og sikre 
at pasientene prioriteres ut fra behov. Som del av triage-systemet 
benyttet Emergency Symptoms and Signs (ESS) algoritmer tilpasset 
barn. Det er viktig å fange opp spesielle og eller alvorlige tilstander 
tidlige, derfor kan pasienten prioriteres opp men aldri ned.

Vårseminaret ble avsluttet med «Innsats i krigs- og katastrofe-
områder: Helsearbeid i møte med barn og ungdom» ved professor 
Mads Gilbert. Mads Gilbert ga deltakerne et sterk og gripende inn-
blikk i arbeidet med barn og familier i krigs- og katastrofeområder. 
Sterke historier fra angrep i Gaza og traumemottaket ved Universitets 
sykehuset Nord-Norge, Tromsø ble kombinert med bilder, lyd og 
film. Siden presentasjonen ble illustrert med til dels veldig sterke 
bilder fra Gaza spurte han innledningsvis om det var palestinensere 
blant tilhørerne, siden det er ekstra vondt for dem å se bildene. 
Deretter uttalte han at logoen til BSF er veldig flott. Den symboliserer 
på en måte noe av det som er viktig i arbeidet med barn og familier 
i krigs- og katastrofeområder. Samtidig med medisinsk behandling 
for overlevelse er ivaretakelse av familie og barn viktig. Helse- 
personell og organisering av tilbud må ikke komme i veien for  
familiens kapasitet til å ta vare på seg selv, var et av budskapene til 
Mads Gilbert. Videre presiserte han at helsearbeidere ikke produserer 
omsorg, vi gir omsorg.

Utrolig sterkt å høre om barna i Gaza, et sterkt og magisk foredrag 
var noen av tilbakemeldingene på innlegget til Mads Gilbert.

Årets program ga tilhørerne flere gode og inspirerende eksempler 
på noe av sykepleieforskningen og fagutviklingsarbeidet ved St. 
Olavs Hospital. Mellom innleggene var det gode muligheter for 
besøk hos utstillerne og bli oppdatert på deres produkter. Oppsum-
mert bestod årets vårseminar av inspirerende og innholdsrike dager. 
Styret i barnesykepleierforbundet og lokallaget i Sør-Trøndelag skal 
ha applaus for et kjempebra program.
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